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خیابان  –زاهدان  صبح 8
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 مصاحبه داوطلبین دعوت شده برای شغل )) کارشناس آموزشی (( در تهران مطابق با برنامه فوق انجام خواهد شد .

سازمان دامپزشکی کشور  1396به اطالع کلیه داوطلبان حایز شرایط مصاحبه آزمون استخدامی شهریور ماه سال 

 می رساند که نسبت به همراه داشتن مدارک مربوطه ذیل در مصاحبه اقدام به عمل آورند .

 اصل کارت ملی جهت احراز هویت ) الزامی ( -1

 صیلی حتما معدل کل ذکر گردیده باشد ( ) الزامی (اصل و کپی مدرک تحصیلی ) در مدرک تح -2

به باال  Paper Based 547 به باال ، TOEFL ( IBT 78 اصل و کپی گواهی دوره زبان خارجی صرفا   -3
، Computer Based 210 به باال ( و IELTS 6 به باال 

 و علمی پژوهشی ISI ، ISC مقاالت -4

 به بعد باشد قابل قبول می باشد . 1385مقاالت که سال چاپ آن از سال  -

 مقاالت می بایست در حوزه علوم کاربردی شغل مورد تقاضا باشد . -



 نام فرد در بین سه نفر اول ذکر گردیده باشد . -

بعد و  به 1385اصل و کپی روی جلد و صفحه اول کتاب تالیفی و ترجمه ای ) سال چاپ کتاب از سال  -5

 درحوزه علوم کاربردی شغل مورد تقاضاباشد .(

 روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان سیستان و بلوچستان :منبع

 


